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1. Reizende tentoonstelling 200 jaar Best in 't Tejaterke op 24 en 25 augustus.

A.s. weekeind is het Tejaterke op za en zo  van 10.00 tot 16.00 uur geopend. U kunt 
daar dan de reizende tentoonstelling 200 jaar Best bekijken. De tentoonstelling is 
daarvoor aangepast met veel materiaal uit en over Naastenbest. Daarbij ook een 
bijdrage van het Bewonersoverleg en een bijdrage van de Buurtvereniging Naastenbest
die altijd de reguliere kienavonden en kaartavonden verzorgt. Kom dus a.s. weekeind 
kijken naar de geschiedenis van onze wijk en wat die allemaal te bieden had en heeft.

2. Tentoonstelling en wijkverkenning over groen en waterberging 21 september.

Op zaterdagochtend 21 september is er in 't Tejaterke een tentoonstelling over 
watermanagement en groen in de wijk. Een belangrijk onderwerp, zeker nu de zomers 
steeds heter en droger worden. Over wat de gemeente doet en wat bewoners zelf 
kunnen doen. Er zullen presentaties te zien zijn van het IVN, Best Duurzaam, de 
Gemeente, Waterschap de Dommel, Hoveniersbedrijf het Klaverblad en het 
Bewonersoverleg. 
U kunt vanaf 09.30 uur binnenlopen en rondkijken, o.a. naar een boeiende 
tentoonstelling over het levend riool en de levende tuin. Om 10.30 uur start een 
rondwandeling door de wijk langs enkele plekken waar het watermanagement al 
verbeterd is of wordt. U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen! 
Of haal een tegel uit uw tuin en lever deze in. In ruil krijgt u een mooi plantje kado.
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3. Geslaagde Muziekmiddag in het Tejaterke

Afgelopen zondag was het heel gezellig. Dat begon al meteen bij de inloop waar de 
liedjes van het duo Bach en Broccoli voor een leuke sfeer zorgden. Ze speelden en 
zongen allerlei verzoeknummers en nodigde uit tot meezingen. 
De nieuwe burgemeester van Best, die zelf ook in Naastenbest woont, hield een 
openingspraatje. Conferencier Wichard de Benis hield een komisch verhaal waarin hij 
zich aandiende als dictator. Dictator van Naastenbest wel te verstaan en dat ter 
vervanging van het bewonersoverleg.
Daarna speelde het Trio John Desmares bekende dansnummers. Daar werd goed 
gebruik van gemaakt.  Opvallend was dat deze middag veel en gezellig gepraat werd 
aan en tussen de tafels, waarbij oude contacten opgehaald werden en nieuwe gelegd 
werden. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van zo’n middag.

4. Uitslag enquête Bewonersoverleg 
De enquête uit onze vorige nieuwsbrief is door 60 personen beantwoord. Dat is een 
opkomst van 5%. Dat lijkt weinig, maar is wel gebruikelijk voor dit soort enquêtes. We 
vinden de uitslag belangrijk voor onze eigen werkwijze.
Hieronder ziet u in een tabel de uitslag van de enquête samengevat.

  
. Uitslag enquête over Bewonersoverleg.

Wat vind u van ons? ja nee geen 
antwoord

1 Het bewonersoverleg is overbodig 2 48 10
2 Het is goed dat er een bewonersoverleg is 53 3 4
3 Het bewonersoverleg is goed bezig 43 2 12
4 Vul zelf in:

Wat moet het bewonersoverleg wel en niet doen ja nee geen 
antwoord
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1 Bewoners helpen in het contact met de gemeente 42 5 13
2 De gemeente adviseren over wat de wijk nodig heeft 58 0 2
3 Contacten tussen bewoners bevorderen 39 6 15
3 Vul zelf in:

Wat zijn belangrijke onderwerpen voor onze wijk ja nee geen 
antwoord

1 Veiligheid verbeteren 49 1 10
2 Overlast verminderen 44 6 10
3 Contacten tussen bewoners verbeteren 32 7 21
4 Meer of beter groen in de wijk 39 1 20
5 Seniorenwoningen en doorstroming 41 3 16
6 Kleinere woningen voor jongeren 31 3 26
7 Duurzame woningen 35 2 23
8 Vul zelf in:

Wat willen we wel en niet in onze wijk wel niet geen 
antwoord

1 Meer hoogbouw in de wijk 2 49 9
2 Meer bovenwijkse voorzieningen 19 13 28
3 Betere contacten in de eigen buurt 28 9 23
4 Vul zelf in:

Heeft u nog opmerkingen?  Schrijf ze hieronder.

Er zijn heel veel opmerkingen binnengekomen. Te veel om hier weer te geven.
We nemen ze mee in onze besluiten. We zijn nog aan het bekijken op welke 
opmerkingen we gericht naar mensen moeten terugkomen.
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